
Verslag ouderteam 22 november 2016 

 

Aanwezig: Yannick, Eva, Niels, Géraldine, Dorien, Nick, Kristof, Eveline, Johan, Marjan, Elke, 

Nathalie 

Verontschuldigd: Tinneke, Jef, Els 

 

Varia 

1. Kasverslag ouderwerking: € 1922,98. 

De planten voor de speelplaats moeten daar nog van betaald worden. 

 

2. Kaartjes gemaakt door de kinderen om te verkopen : start na de kerstvakantie. Datum 

verkoop is afhankelijk van wanneer we klaar zijn met de druktechnieken en vrije teksten 

in de klassen en het drukwerk op zich. 

 

3. Kan er besproken worden om de nabewaking langer te laten duren, tot 18 uur? De uren 

van de nabewaking blijven behouden zoals ze nu zijn. 

 

4. Is er al een datum geprikt voor het infomoment visie Freinet op onze school? Het team is 

tijdens het teamoverleg volop bezig rond visie ( en andere dringende lopende zaken ), 

het team neemt de tijd om dit grondig te bekijken en dit vraagt heel wat tijd. Vanaf het 

moment dat het volledige schoolteam vindt dat we er staan met onze visie, zal een 

infomoment ingepland worden. We kunnen hier nog geen datum opplakken aangezien 

we dit zeer grondig willen doen. 

 

5. Marjan stopt met het ouderteam bij te wonen.  

 

Communicatie 

Zijn er richtlijnen in het GO over het gebruik van facebook en school? Tinneke vraagt dit na. 

Kan de groep op facebook een besloten groep worden? Dit is inmiddels gebeurd. In de groep 

instelling gewijzigd : er kan nu niks meer gepost worden zonder goedkeuring van de 

beheerder.  

Is het communiceren via messenger en whatsapp geen extra belasting voor de leerkrachten? 

Elke leerkracht beslist nu voor zichzelf welke kanalen hij/zij openstelt om te communiceren 

met ouders.  



Nadeel: Dit creëert verwachtingen naar ouders toe. In het ene leerjaar kan het wel, in het 

andere leerjaar kan het niet. 

Voordeel: eigenheid van de leerkracht, tof, gemakkelijk, ziekte melden van de kinderen., 

filmpjes en foto’s kinderen doorsturen. Leerkrachten die dit niet willen, delen hun gsm-

nummer en facebook niet mee.  

Het schoolteam heeft beslist dat de leerkrachten zelf beslissen op welke wijze ze wensen te 

communiceren met ouders. Dit wordt aan het begin van een schooljaar duidelijk vermeld in 

de infoboekje van de klassen op het infomoment. 

 

Datum volgend ouderteam : 

donderdag 15 december van 20u tot 22u 

 

 

 


